
 

 

 

  

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Inconstitucionalidade das Contribuições ao Salário-Educação, 

ao INCRA, ao SEBRAE, ao SESI e ao SENAI Data 1º/9/2007 

 

Até a publicação da Emenda Constitucional (“EC”) n.º 33, de 11 de dezembro de 2001, em que 

pese a rígida repartição das competências tributárias e a detalhada discriminação das 

materialidades passíveis de tributação feitas pelo legislador constituinte de 1988, as chamadas 

contribuições sociais gerais (Salário-Educação) e as de intervenção no domínio econômico 

(INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), ao contrário das contribuições sociais da seguridade social 

(art. 195, CF), careciam de específica previsão constitucional quanto às materialidades sobre as 

quais poderiam incidir. 

 

No intuito de sanar tal deficiência, a EC n.º 33/2001 incluiu no artigo 149 da Constituição 

Federal os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, por meio dos quais definiu as possíveis hipóteses de 

incidência das contribuições sociais gerais e das de intervenção no domínio econômico. Assim, 

desde então, todas as contribuições cuja instituição tiver por base o artigo 149 (caso das 

contribuições sociais gerais, conforme pacífica jurisprudência do STF - ADI 447 e RE 396.266 - 

e do STJ - REsp 933.440-) devem ter seu critério material de incidência e base de cálculo 

atrelados às previsões apontadas nos aludidos parágrafos. 

 

Ocorre que nos termos da legislação de regência, as contribuições ao Salário-Educação, ao 

INCRA, ao SEBRAE, ao SESI e ao SENAI têm por base de incidência a folha de pagamento, 

grandeza esta não mais possível de ser eleita em face das materialidades postas na atual 

redação do citado artigo 149. Tem-se, portanto, que a legislação vigente foi revogada pela EC 

nº 33/2001, já que com esta não é mais compatível. Ressalte-se que sobre este efeito da 

revogação da norma, por não ser mais compatível materialmente com o texto constitucional, o 

STF também já se manifestou (ADI 438). 

 

Desse modo, entendemos ser possível a distribuição de medida judicial objetivando o 

afastamento da cobrança dos referidos tributos, bem como a restituição/compensação dos 

valores recolhidos a partir de 1º de janeiro de 2002. 


